
  

 

 

UPDATE EN ANDERE KLAROEN-INFORMATIE DIGITAAL  
Deze UPDATE en veel andere Klaroeninformatie wordt alleen digitaal verzonden. 
 
 
     

 

AGENDA DECEMBER 2019 
. 

• 5 december Sinterklaasviering 
• 5 december middag alle groepen vrij 
• 10 en 11 december proefcito groep 8 
• 16 en 17 december Voortgezet Onderwijs advies gesprekken groep 8 
• 18 december 17.00 uur Kerstviering en diner op school voor alle leerlingen 
• 19 december  gr. 5 t/m 8  blijft over i.v.m. schaatsen*  
• 19 december 13.00-14.00 uur Maarssen on Ice 
• 21 december 15.00 uur Kerstvakantie  

 

AGENDA JANUARI 2020 
. 

• 6 januari eerste schooldag: koffie en thee in de hal voor ouders 
• 6 januari hoofdluis controle 
• 9 januari nieuwe Update 
• 21 januari studiemiddag, alle groepen vrij 

 
* De kinderen lunchen met zijn allen in de klas. Ze zijn dus niet bij Eigen&Wijzer. Het is dan ook het best om ze 
voor die donderdag bij de TSO af te melden, dan wordt die dag niet in rekening gebracht.  
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Bij Toet toet leerden de groepen 1 en 2 
verkeersgeluiden herkennen en ze 
oefenden met veilig oversteken. Ook is er 
geoefend met de autogordel in combinatie 
met het kinderzitje. 

Tijdens Blik en klik leerden de groepen 3 
en 4 over veilig oversteken. Het belang 
van het dragen van de veiligheidsgordel en 
gebruik van een kinderzitje in de auto werd 
geoefend met een spannende gele 
elektroauto. 

 

 

De kinderen hebben op maandag 25 november verkeersles gekregen. Ze 
hebben veel plezier beleefd aan het ANWB-programma. Later dit jaar 
besteden we meer aandacht aan verkeersveiligheid rondom school.  

Wilt u ons helpen? Rijd niet harder dan 30 km/u in onze straat en het dorp.  

 

  
Bij Hallo auto leerden groep 5 en 6 over de 
remweg van een auto en de invloed van 
reactietijd op die remweg. Ze namen zelf 
plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB-
lesauto en mochten zelf remmen. Ook het 
dragen van een veiligheidsgordel is ervaren 
in de lesauto. 

Bij Trapvaardig trainden groep 7 en 8 in 
fietsvaardigheid. Er werd gefietst en 
gestept op een elektrische step over een 
uitdagend parcours. Ook oefenden ze met 
een zware rugzak op, zodat ze straks 
beter voorbereid zijn op het zelfstandig 
fietsen naar de middelbare school. 

 



 

GOED DOEL 
 
De organisatie van Kinderpostzegels belde speciaal op om te bedanken, omdat groep 7- 8  
dit jaar weer een geweldig groot bedrag bij elkaar heeft gehaald. We hebben opnieuw de 
titel superschool. Er is hard gewerkt door de 17 kinderen en wat gul bent u allen geweest  
in en rondom Tienhoven ! 
 

 
 

 
 

 



 

 
Begin november hebben we een ouderavond 
gehad over Mediagebruik met onder andere 
antwoord op de onderstaande vragen. Er 
bestaat geen absolute waarheid, maar media 
specialist  Naf Hershler heeft onze handige 
richtlijnen gegeven. 
 

 
 
Hoeveel schermtijd 'normaal' is voor een kind tussen de 8 en 12 jaar: 
Richtlijn:  Kinderen van 7 jaar 1 uur.  Bij 10 jaar 2 uur  en 12 jaar 3 uur. 
  
Hoe je schermtijd kunt beperken zonder ruzie te maken: 
Duidelijkheid scheppen werkt. Een afspraak maken over de hoeveelheid tijd per dag. Wekker 
met aflopende tijd instellen en in zicht van het kind plaatsen.   
 
Hoeveel 'privacy' u uw kind moet gunnen met zijn telefoon: 
Kijk regelmatig in de telefoon van uw kind. Het liefst in overleg, maar als uw kind het niet wil, 
dan is het advies: toch doen. Zo kunt u uw kind coachen als er iets onwenselijks gebeurt.  
 
Wat zijn de risico's van media gebruik: 
Telefoongebruik of mediagebruik is verslavend. Het constant gebruiken van een smartphone  is 
niet alleen verleidelijk voor uw kind. 80 % van de volwassenen vindt het moeilijk om zijn mobiel 
te laten liggen. Ook hier geldt: jong geleerd, oud gedaan. Het is belangrijk dat uw kind NU leert 
de prikkels te weerstaan. Stel daarom aan mediagebruik grenzen en geef het goede voorbeeld, 
net als in het dagelijks leven. 
 
Een greep uit wat er verder gezegd is:  

 Met de verleiding omgaan, dat is de opvoedtaak. Discipline is goed aan te leren in de 
jonge jaren. U helpt uw kind door grenzen te stellen en te bewaken. Voor nu en later. 
(ook al voelt je kind dat niet zo). 

  Het beste is om samen te bespreken wat redelijke afspraken zijn waar het kind zich aan 
kan houden. Een kind zal daarna vaak testen of de grens wat opgeschoven kan worden. 
Dit is normaal gedrag, kinderen verkennen nu eenmaal graag. “Ligt de grens vandaag 
nog steeds daar? “‘Trap er niet in, houd een kind aan de geldende afspraak en ga niet 
schuiven. Bewaak de grens. Dan laat u betrouwbaarheid zien.  

 Zorg dat de mobiel van uw kind ‘s nachts niet in haar/zijn kamer staat. Koop een wekker 
voor naast het bed. Laad alle elektronisch devices elke nacht op in de woonkamer. Of de 
verleiding of het licht zal uw kind langer uit zijn slaap houden dan wenselijk is. 

 Zorg dat je kind geen volger wordt. Als er iets gebeurt wat niet pluis is: laat je kind 
degene in de groepsapp zijn die zegt: ‘Dit is niet ok.’ 

 Sexting: Je kind regelmatig vertellen dat het geen blote foto’s stuurt. Ook niet naar 
haar/zijn beste vriend(in). Een keer zeggen is niet genoeg. En het enige juiste wat je kunt 
doen met een seksueel getinte foto die iemand (rond)stuurt is deleten. Niet meedoen 
met rondsturen. Dat is strafbaar.  
 

 
 



 

 

 

 Met de Family Link-app kun je digitale huisregels  

         instellen om je kind te begeleiden bij het leren, spelen en ontdekken op internet. 
         Is je kind jonger dan dertien jaar dan kun je met Family Link ook een  
         Google-account voor je kind maken dat lijkt op je eigen account en dat toegang tot de       
         meeste Google-services biedt.  

 

         Ook al bent u niet geïnteresseerd in (kinder)media, toon interesse voor wat uw kind doet  
         op internet/mobiel. Het maakt verschil of een kind met mindcraft zelf een huis bouwt of  
         dat hij/zij een youtuber volgt die sluikreclame maakt.  

 
         Bijsturen kan ook al helpen. Als u weet wat uw kind doet, als u in gesprek bent, dan kunt      
         u hen aanmoedigen een verstandige keus te maken in welke media het kind gebruikt.  

 

. Druk op deze link voor ideeën en inspiratie om het gesprek  

        Met uw kind te starten over internet en media:                   
        https://klaroen.com/images/_documenten/Kletskaarten_veilig_internet-min.pdf        

 

 

 
 
DOWNLOAD Kletskaarten.  
Klik op de groep van uw 
kind hieronder: 

 
 GROEP 1/2   
 GROEP 3   
 GROEP 4 

 GROEP 5     
 GROEP 6 

 

 
WE HEBBEN HART  

VOOR ELKAAR 

 
 

 

Download hier de nieuwsbrief voor ouders over de Vreedzame school BLOK 4         

https://klaroen.com/images/_documenten/Kletskaarten_veilig_internet-min.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_1_2_-_kletskaart_blok_4_-_we_hebben_hart_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_3_-_kletskaart_blok_4_-_we_hebben_hart_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_4_-_kletskaart_blok_4_-_we_hebben_hart_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_5_-_kletskaart_blok_4_-_we_hebben_hart_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_6_-_kletskaart_blok_4_-_we_hebben_hart_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/nieuwsbrief_ouders_blok_4.pdf


 



 

 
De kerst komt eraan en dat betekent kaarsjes en lichtjes. 
Voor de viering hebben we weer veel glazen potjes nodig.  
Zowel voor licht buiten als voor een knutsel.  Is de jam of de 
appelmoes op? U hoeft niet naar de glasbak. U kunt de lege 
potjes meegeven naar school dan maakt u de 
kerstcommissie blij. 

 

 
 
 
 

Herinnering: Nog niet iedereen heeft de  betaald. 

Wilt u zo snel mogelijk de ouderbijdrage overmaken naar de Klaroen?  

 
Bedrag per leerling: € 32,50 
ING-bankrekening: NL37 INGB 0004 7047 27 
t.n.v.: de Klaroen Ouderraad te Tienhoven 
Onder vermelding van: voornaam, achternaam en groep van uw kind(eren).  
 

 
 

 

 

 

 
 
Net als vorige jaren doet De Klaroen mee aan MAARSSEN ON ICE.   
 
Op donderdag 19 december blijven alle leerlingen van groep 5 t/m 8  
over op school, want van 13.00 tot 14.00 uur staan ze op het ijs. 

 
De leerlingen krijgen leenschaatsen op de schaatsbaan. Natuurlijk is het toegestaan dat 
kinderen hun eigen hockey- of kunstschaatsen meenemen. Noren zijn verboden. Het dragen 
van handschoenen is verplicht.  

 

We zijn op zoek naar ouders die willen helpen om de kinderen naar de ijsbaan te brengen 
en halen. Kunt u helpen, geeft u zich dan op bij de leerkracht van uw kind. 
 
 



 

 
 
Week 49 ■  – 02/12 – 6/12 

Ik zie je wel 
 
Jesaja 40: 1-1 en Lucas 1: 5-38 
We horen deze week over de priester 
Zacharias. In het eerste verhaal leest hij 
uit een oude boekrol van de profeet 
Jesaja. Hij leest dat God zijn volk niet 
vergeet – zijn woord houdt altijd stand. In 
het tweede verhaal ervaart Zacharias dat 
ook zelf. In de tempel verschijnt een engel 
die vertelt dat hij en zijn vrouw Elisabeth 
een zoon zullen krijgen. In het laatste 
verhaal van deze week krijgt Maria 
bezoek van de engel. Zij wordt de moeder 
van Jezus. 
 

Week 50      09/12 – 13/12  
Zing in het donker 
Jesaja 8: 23 - 9: 6 en Lucas 1: 39-80 
Zacharias leest verder in zijn boekrol. Hij leest over mensen die nu nog in het donker zitten, 
maar een groot licht zullen zien. Als Maria op bezoek komt bij Elisabet en Zacharias, zingt ze 
het uit. En later zingt ook Zacharias, als zijn zoon Johannes geboren is. 
 

 

Week 51 ■ 16/12- 20/12 

Kom je ook? 
Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20 
Jozef weet niet of hij wel bij Maria moet blijven. Ze krijgt een kind dat niet van hem is; kan hij 
maar beter weggaan? Maar in zijn droom vertelt een engel hem hoe het zal gaan. Jezus zal 
geboren worden, de zoon van God. Jozef zal het meemaken. 
In het kerstverhaal horen we hoe de herders in het veld te horen krijgen dat Jezus geboren is. 
Ze gaan meteen naar de stal. 
 

 

Week 02 ■ 06/01- 10/01 

Jij bent bijzonder 
Matteüs 2: 1-12 en Lucas 2: 22-52 
Wijzen uit het oosten weten het zeker: Er is een bijzonder kind geboren. Ze gaan op weg om 
hem eer te brengen. Ook Hanna en Simeon weten dat Jezus een bijzonder kind is. Hij is de 
Messias, waarop de wereld al zo lang heeft gewacht. 

 

 



 

 

Klaroen op Facebook 
 

De Klaroen Tienhoven is apart op Facebook te 
vinden. Zoek op Klaroen Tienhoven  of klik hier 

 
  

 
                                     advertentie 

Bij Relax Kids doorlopen de kinderen op 
speelse wijze de 7 stappen die Marneta 
Viegas (UK) ontwikkelt heeft om een kind tot 
rust te laten komen. 
Het is tevens een kennismaking met yoga, 
meditatie, massage en visualisatie. Elke 
bijeenkomst kent een ander thema. 
 
Relax Kids is elke maandag in de speelzaal. 
Elke maandag van 15.15  tot 16.00 uur. Voor 
de groepen 4, 5 en 6. Iedereen is van harte 
welkom! 
 
De 7 stappen zijn Beweging, Spel, Rekken & Strekken, Voelen, Ademhaling, Geloof in jezelf 
en tot slot Ontspanning. In Engeland waar deze methode is ontwikkeld, heeft  Relax Kids 
verbluffend resultaat laten zien. 
Kinderen die deze lessen volgen, kunnen zich beter concentreren, beter slapen én (zichzelf) 
ontspannen. Meer informatie kunt u vinden op www.relaxkidsnederland.nl 
  
Relax Kids wordt begeleid door kinder- en 
jongerencoach Caes Roodenburg www.caescoacht.nl. De bijdrage per bijeenkomst is € 7. 
Deelname is op basis van inloop. Neem gerust een vriend of gezinslid mee. Het maximum 
aantal deelnemers is 12. Matjes en plaids worden door ons geregeld.  

 

 

 

 
 Uw kind heeft een Sint doe-boek van Jumbo gekregen. Op pag. 5 staat een schoentje om te    
 kleuren en vouwen. De ingekleurde en gevouwen schoentjes kunnen tot en met 4 december   
 worden ingeleverd bij: 
 
 Jumbo Pick up Point 
 Nebraskadreef 27 
 3565AE Utrecht 

http://www.relaxkidsnederland.nl/
http://www.caescoacht.nl/
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422


 

 

Advertentie 

DEZE KERSTVAKANTIE IS DE MUSICAL4DAAGSE TERUG IN BREUKELEN; 
WORD EEN MUSICALSTER IN 4 DAGEN! 

 

Hou jij van zingen, dansen en acteren en ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Deze kerstvakantie komt de 
Musical4daagse weer terug in Breukelen. Maak een musical in 4 dagen voor een echt publiek. Geen 
ervaring nodig.  
Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in de vakantie een eenmalige 
musicaltraining te volgen. Zowel de repetities als de presentatie vinden plaats in Breukelen. 
 
Voor wie? 

Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen van 6 tot 12 jaar 
kunnen zich aanmelden voor de Musical4daagse.  

 

 
 
 
Goed om te weten 
27 december t/m 30 december | 09:00 tot 14:00  
Inschrijven kan tot 13 december via de website: 
www.musical4daagse.nl.  
Let op, er is maar beperkt plaats!  
Kosten voor 4 dagen: €137,95  
 
Meer informatie:  
Website: www.musical4daagse.nl  
Email: info@musical4daagse.nl 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc   

 

 

 

 
 

Schoolgids deel 1 (met inhoudelijke informatie 2019-2020) 
 
Schoolgids deel 2 (met alle praktische informatie 2019-2020)  
 

http://www.musical4daagse.nl/
mailto:info@musical4daagse.nl
https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc
https://klaroen.com/images/_documenten/schoolgids_De_Klaroen_19-20.pdf
https://klaroen.com/images/_documenten/Bijlage_schoolgids_19-20.pdf


 

 

 
Wij gebruiken TSO-pro voor het plannen en het administreren van de 
Tussenschoolse Opvang. De kosten voor een overblijfdag zijn € 3,59 per dag. 

 
 
Op http://klaroentienhoven.tsopro.nl kunt u o.a. terecht voor: 

het aanmelden van uw kind(eren) voor de TSO (door middel van een kalender voor het 
hele schooljaar of incidenteel), de kosten, de regels & afspraken die wij hebben (informatie 
over o.a. het eten & drinken, spelen, TSO-coördinator), de contactgegevens.  
 
Bij wie kan ik terecht als ik vragen over de TSO heb?  
U kunt met alle vragen die de TSO betreffen (dus ook over het gebruik van TSO-pro) 
terecht bij de coördinator Ashwin de Ruijter :  u kunt hem mailen op 
tso.klaroentienhoven@eigen-en-wijzer.nl of bellen op: 06-39 34 27 30. 
 
 
Aan- en afmelden na 9.00 uur voor diezelfde dag?  
Bent u genoodzaakt uw kind op het allerlaatste moment aan- of af te melden voor het 
overblijven, neem dan telefonisch contact op via 06-39 34 27 30. 

 
 
 
 
 
 

http://klaroentienhoven.tsopro.nl/
mailto:tso.klaroentienhoven@eigen-en-wijzer.nl

